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 تعالی  بسمه

لهجه عراقی ،  در این  کتاب  قصد داریم تا   یاتبعد از یاد گیری  اصول و اساس

مکاملات و اصطالحات را یاد بگیریم تا  قدم  موثر  دیگری  در  جهت پیرشفت  

 مکامله خود به لهجه عراقی  برداریم 

طرح و برنامه کلی این کتاب شامل  مکاملات روزمره  و عمومی  ، مکاملات تجاری 

، شامل داروخانه و  دندانپزشکی و پزشکی   پزی ، در هتل  ، مکاملات  پزشکی، آش

 می باشد  مفردات و اصطالحات مربوط به آن  با  

مفرد برنامه این  جلد شامل دو قسمت می باشد قسمت اول مکامله اول شخص  

( آشنایی و بازار  در موقعیت های مختلف مفرد ( تو، ش�  )و دوم شخص ( من ) 

در واقع بکارگیری آموزه های جلد اول و و می باشد و آژانس مسافرتی و ... 

و  قسمت دوم  داستانی است که در قالب مکاملات دو نفره است اساسیات  

تنی بر  یادگیری  مکاملات   امور روزمره  است و ویژگی مت�یز آن در بر مب

داشنت داستانی است که  زبان آموز را راغب به خواندن  ادامه  آن می �اید . 

ی  و مشهدی است  که برای تحصیل  به بغداد می رود ، همرس او احمد  ،ایران

مرسش مروه )  از بغداد آشنا می مریم است  و با خانواده ای  عراقی ( علی و ه

وند  احمد  دانشجوی مهندسی دانشگاه بغداد است و همرس او معلم  زبان ش

است و فارسی است ، احسان برادر احمد ، و حیدر  نیز دوست مشرتک  ایشان 

مکاملات بین  این اشخاص  و سایر  اشخاص درون داستان  مانند پزشک ، 

و  فروشنده ،  دندانپزشک   و راننده  و  بنگاه دار  امالک و ....... اتفاق می افتد 

در خصوص وضعیت جغرافیایی و اقتصادی و حقیقی  اطالعاتی  ضمن داستان 

 سیاسی عراق  به زبان آموز میدهد 
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مکاملات   شامل  دو قسمت   تحت عنوان  " می شنویم  "  و   "می گوییم  " 

است    تا زبان آموز  گاهی در  موقعیت گوینده  و گاهی در موقعیت پاسخ 

 دهنده  قرار بگیرد  و هر دو موقعیت را تجربه و مترین کند 

متهای مده است  اما  قسآ برای یاد گیری کل�ت و اصطالحات ترجمه  محتوایی  

داخل پرانتز  در  قسمت ترجمه فارسی  ترجمه روان  است که در فارسی  به کار 

می بریم   .در منت عربی  ، اگر دو عبارت در  پرانتز داشتیم یعنی هر کدام  که 

 خواستید را می توانید  به کار بربید 

 boldن آ قسمت   دیگر شامل    اصطالحات  است که   خود اصطالح  و معنای 

ه است و  این مطلب به دلیل آن است که بهرتین ترجمه برای آن در نظر شد

گرفته شده و زبان آموز برای  عراقی صحبت کردن  با توجه به معنی  باید  از 

 این اصطالح  استفاده کند 

 

 امین عباسیان مختاري 
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 قسمت اول

     مکالمات دو نفره 
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 )آشنایی(  تعارف

 نی علی   شنو اسمکم ؟آ ، علی : مساء الخیر

 :  عصر بخیر : من علی ام  اسم شما چیه؟ علی

 نی اسمی حسن و هی اسمهه  مالکآ 

من اسمم حسنِ و این اسمش  مالك 

 ت ( فرصه سعیده )علی : ترشف

 علی : خوشبختم 

 ( النه اسعد ) حسن و مالک  : ولنا الرشف

 حسن و مالك :  خوشبختیم 

 علی : امنین انتو ؟

 شما کجایی هستید ؟علی : 

 و  زوجتی  مالک  لبنانیه حسن : انی من عراق 
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 قسمت دوم

داستان خانواده احمد  در  

 عراق 
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از حضور احمد و خانواده او در بغداد  شروع می شود    این داستانآشنایی :

احمد  در حیاط  دانشگاه با   علی که دانشجوي دکتري دانشکده  مهندسی  است ،

 آشنا می شوند 

 گوییم / علی از بغداد ( می شنویم )  احمد از مشهد ( می گوییم )

 سالم علیکم 

 

 علیکم السالم ،( اهال و سهال )( مرحبا)

الحمد ا... زین  . انت اشلونك ( شونك)  زین ؟ ( شونک ) ؟ اشلونك

 ؟

 خدا رو شکر خوبم . تو چطوري ؟ چطوري ؟ خوبی ؟

(آنی هم  زین) ( آنی  زین همینه )( 

آنی هم اب خیر ) ( انی اب خیر 

حمد هللا . حبیبی  ممکن همینه ) ال

 نتعرف؟ 

ای  اکید  . آنی ( علی  من بغداد )( 

(شسمک ) (شسم   بغدادی) و انت

حرضتکم / شسم جنابکم ) ( شسمکم 

الکریم/ شسمکم الرشیف ) ؟ انت 

 امنین ؟

آشنا بشیم من خوبم خدا رو شکر .ممکنه 

 ؟

آره حتما .من  علی  ام  از بغداد . و( تو 

اسمت چیه ) اسم جنابتون  چیه؟ اسم 

 شریفتون چیه؟ کجایی هستید ؟

آنی  احمد .آنی ایرانی من مشهد 

املقدسه . علی ،  انت  تعرف  مدینه 

 مشهد ؟ لیهسه جای ملشهد ؟

 

اهال و سهال حبیبی .ای اشلون ما اعرف  

؟! انت جای من  مدینه االمام الرضا   

علیه السالم .(ای،  العام  جینه ملشهد )( 

احنه کل سنه نجی ملشهد ) و انت 

 اهنانه ؟ اشجایبکاحمد   

خوش اومدي عزیزم .چطور  نشناسم ؟ هد مقدس من احمدم  .من ایرانیم  از مش
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.علی تو  شهر مشهد رو بلدي ( میشناسی 

 ؟) تا حاال اومدي ( آمده اي ) مشهد ؟

تو از شهر  امام رضا علیه السالم اومدي ( 

پارسال  اومدیم مشهد )( ما هر سال می 

 اینجا ؟ تو چرا اومديییم  مشهد ) و آ

آنی طالب و دا  ادرس اهنانه اب 

 بغداد  ةجامع

هللا یوفقک حبیبی . ویا منو جای اهنانه 

 ؟

من دانشجو ام  و  تو دانشگاه بغداد دارم 

 درس می خونم  

موفق باشی  عزیزم .با کی اومدي ( 

 آمده اي ( ماضی نقلی ) این جا ؟

 حبیبی  ترشفت مبعرفتک  کل هال بیکم شکرا . آنی جای  ویا  زوجتی و جهالی 

خانمم و بچه هام  اومدم  متشکرم .من با 

 ( امده ام )

عزیزم .از   )خیلی خوش اومدید

 آشناییت خوشبختم 

علی فکره  وین تعلمت العراقیه ؟  شکرا الرشف  هو الیه .

 ماشاء هللا تحچی زین عراقی 

متشکرم .باعث افتخاره ( منم خوشبختم 

( 

راستی کجا  عراقی  یاد گرفتی ؟ ماشاء 

 اهللا  خوب  عراقی  صحبت می کنی 

.   ةوهللا اب مشهد  رحت للمعهد اللغ

اهناکه اب ایران  تعلمت (الدارجه 

 العراقیه ) ( اللهجه العراقیه )

انت  عراقی  قح .کلش زین تحچی 

 عراقی 

واال  تو مشهد  رفتم اموزشگاه .اونجا  تو 

 ایران   لهجه عراقی رو یاد گرفتم 

تو  عراقی اصیل  هستی .خیلی  خوب   

 عراقی  حرف می زنی 

متفضل حبیبی .(ممکن  آخذ  رقمک 

)(ممکن تنطینی  رقم موبایلک) ؟ حته 

 نتواصل ؟( حته نرتاسل )

ای حبیبی اتدلل . لیش ال ، اتفضل سجل 

 ٠٧٠٠٠٠٠٠٠٠٠) ( اکتب
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لطف داري  عزیزم ( ممکنه شمارتو به 

من بدي ؟)( ممکنه  شماره موبایلتو به 

 من بدي )؟ تا  با هم  در تماس باشیم 

آره  عزیزم  .بروي چشم ( امر بفرما ) 

 چرا  که نه  بفرما  ثبت کن ( بنویس )

 ای حبیبی کلشی  بیه بیه واتس و فایرب و تلغرام ؟

 آره عزیزم  همه چی داره  وایبر و تلگرام داره ؟واتس اب و  

 تسلم  ( هللا یسلمک ) مشکور حبیبی 

 سالمت باشی ( خدا بهت سالمتی بده ) متشکرم 

 فی�ن ا... حبیبی   ا...  ویاک  فی�ن ا...  علی 

 خدا نگهدار  عزیزم  خدا حافظ  علی 

 

در مکامله  عربی ، استقبال  بسیار مهم است  لذا در همگی مکاملات    توضیحات :

عامیانه ، کل�تی از قبیل مرحبا ، هال ، اهال و سهال   در ابتدای  دیدار وجود دارد 

 ( این  فرهنگ  در زبان فارسی وجود ندارد )

 احوال  پرسی از خانواده 

 علی ( می گوییم ) احمد ( می شنویم )

 صباح النور  اهال و سهال  صباح الخیر  علی  

 صبح بخیر .خوش اومدي  صبح بخیر   علی 

الحمدا...  زین  انت اشلونک و (االهل  اشلونک ؟

اشلونهم )( العائله اشلونهه)؟ گرایب 

 شونهم ؟،  ربعک اشلونهم ؟

خدا رو شکر  خوبم  تو چطوري  و  چطوري ؟
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